
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 8 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িেম্বয় লাম্বগায়াবদন য়া বিমার্িন্দম্বরর আধুবর্কায়ম্বর্র 
অংে বিম্বেম্বি টাবমনর্াল B এর র্তুর্ আগমর্ ও প্রস্থার্ িল উম্বমাবিত কম্বরম্বের্  

  
2019-এর অম্বটািম্বর ডডল্টার প্রথম র্তুর্ কর্ম্বকােন এিং ডগটে-এর উম্ববাধম্বর্র পর ডথম্বক এই 
পর্নন্ত লাম্বগায়াবদন য়ার েম্পরূ্ন পরু্ঃবর্মনার্ প্রকল্প েিম্বিম্বয় িড় মাইলফলক বিম্বেম্বি কাজ করম্বে  

  
র্তুর্ িল উন্নত বর্রাপত্তা ডপ্রাম্বটাকল এিং COVID-19 বর্রাপত্তা ডপ্রাম্বটাকল িজায় ডরম্বেই েুলম্বে  

  
র্তুর্ বিশ্বমাম্বর্র কর্ম্বেেম্বর্র মম্বধে রম্বয়ম্বে বর্উ ইয়ম্বকন র ডফভাবরট ব্রুকবলর্ বডর্ার, জবুর্য়ম্বরর 
বিজম্বকক, বিল কাবি িারবিবকউ, বথঙ্ক কবফ, এবল জািার ও বর্উ মালম্বিবর বিট ডরসু্টম্বরম্বের 

ডেফ মাকন  ফরপওয়াম্বর্র কাে ডথম্বক অফাবরং বর্ম্বয় এবলর বর্তে প্রম্বয়াজর্ীয় বজবর্ে  
  

বিশ্বেোত বেল্পী ডজম্বপ ডিইর্, োবির্ িবর্নগ, লরা ওম্বয়র্ এিং োরাি এেম্বজ-এর উচ্চাবভলাষী র্তুর্ 
স্থায়ী আটন ে উম্বমাির্ করা িম্বয়ম্বে, ডর্গুম্বলা বর্উ ইয়ম্বকন র েবি ও আম্বিদর্ম্বক ধারর্ কম্বর  

  
"েম্পরূ্ন র্তুর্ এই LGA"-ডত ডেষ পর্নন্ত থাকম্বি 2.7 বমবলয়র্ িগন ফুট জায়গা, েয়টি কর্ম্বকাম্বেন 

72টি র্তুর্ প্রম্বিেপথ, দইুটি বিসৃ্তত র্তুর্ টাবমনর্াল আগমর্ এিং িবিগনমর্ িল র্া একটি ডকন্দ্রীয় 
িল বারা েংর্ুি থাকম্বি, পাোপাবে 13.7 মাইল র্তুর্ রাস্তার ডর্টওয়াকন   

  
র্তুর্ টাবমনর্াল B-এর ফম্বটাগুবল পাওয়া র্াম্বি এোম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমর ব্র্যান্ড-র্র্উ, অ্ত্যাধুর্র্ক টার্মনর্াল B-এর 
আগমর্ ও প্রস্থার্ হল খ ালার খ াষণা র্দময়মের্, র্িমার্িন্দমরর চলমার্ 8 র্ির্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর 
আধুর্র্কায়মর্র কাজটি 21 শত্মকর ফ্যার্ির্লটি এ পর্নন্ত িিমচময় িড় মাইলফ্লক। এই প্রকল্প - 
র্িমামর্র ইর্ত্হামি িিমচময় িড় িরকার্র িযর্িগত্ অ্ংশীদার্রমের একটি, র্ার মমধয রময়মে 
ঐর্ত্হার্িকভামি র্চর্িত্ মযার্রর্ এয়ার টার্মনর্াল োড়া প্রর্ত্টি টার্মনর্াল ও কর্মকামিনর ধ্বংিকরণ ও 
প্রর্ত্স্থাপর্।  
  
প্রশস্ত, 850,000-িগনফু্ট, চার ত্লা র্ির্শষ্ট টার্মনর্াল B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল র্র্উ ইয়মকন র 
ভ্রমণার্থীমদর একুশ শত্মকর র্িমার্িন্দমরর অ্র্ভজ্ঞত্া প্রদার্ করমি র্ার মমধয স্থার্ীয় কর্মিশর্ি, 
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িৃহৎ, আধুর্র্ক র্িশ্রামাগার এিং একটি র্র্উ ইয়মকন র অ্র্ুপ্রার্ণত্ শর্পং র্ডর্িক্ট রময়মে। র্তু্র্ 
আগমর্ ও প্রস্থার্ হল িিনজর্ীর্ র্শল্প ত্হর্িমলর দ্বারা স্থায়ী িিনজর্ীর্ র্শল্প স্থাপর্াগুমলা তু্মল ধরমি, 
খর্গুমলা র্াত্রী অ্র্ভজ্ঞত্া িরৃ্ি এিং র্শল্পকলা ও িংসৃ্কর্ত্র জর্য একটি িার্ত্ র র্হমিমি র্র্উ ইয়মকন র 
বির্িক অ্িস্থার্মক আরও উন্নত্ কমর তু্লমি।  
  
আগামী 13 জরু্ শর্র্িার র্তু্র্ টার্মনর্াল B জর্িাধারমণর জর্য  ুলমি এিং আমমর্রকার্ 
এয়ারলাইন্স, ইউর্াইমটড এয়ারলাইন্স, িাউর্থওময়স্ট এয়ারলাইন্স এিং এয়ার কার্াডামক খিিাদার্ 
করমি। এর িৃহৎ আকামরর কারমণ, COVID-19 মহামার্রর িময় ও পমর টার্মনর্াল আরও র্র্রাপমদ 
এিং র্র্থার্র্থ দরূে িজায় খরম  র্াত্রীমদর চলাচল র্র্য়ন্ত্রণ করমত্ পারমি, এোড়াও খচক-ইর্, 
র্র্রাপত্তা এিং িযামগজ গ্রহমণর জর্য আরও স্থার্ িহ, স্পশনহীর্ প্রর্রু্িমত্ র্তু্র্ উদ্ভাির্ এিং 
পর্রচ্ছন্নত্া এিং জীিাণুমিুকরমণর উপর খফ্াকাি িৃর্ি করার জর্য আরও খির্শ র্র্রাপদ এিং 
দক্ষত্ার িামর্থ িুষু্ঠভামি কার্নক্রমগুমলা িম্পন্ন করার জর্য আরও খির্শ িুমর্াগিরু্িধা চালু করমি।  
  
"টার্মনর্াল B-খত্ এই র্তু্র্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল আজ অ্ির্ধ িিমচময় িড় মাইলফ্লক হমচ্ছ 
লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমরর আধুর্র্কায়র্ র্া র্র্উ ইয়কন  খস্টমটর খর্াগয একটি র্িিমামর্র পর্রিহর্ 
হাি র্হমিমি অ্গ্রগণয হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "খর্মহতু্ আমরা 21 শত্ক ধমর এই র্িমার্িন্দর 
আপমগ্রড এিং আধুর্র্ক করমত্ র্থাকমিা, ত্াই এই র্তু্র্ অ্ত্যাধরু্র্ক হল র্াত্রীমদর র্ির্িধ িুমর্াগ-
িুর্িধা প্রদার্িহ র্তু্র্ কর্মিশমর্র অ্র্ভজ্ঞত্া র্দমি এিং র্িমির চারজর্ র্শল্পীমক র্দময় র্র্র্মনত্ র্শল্প 
স্থাপর্াগুমলা এক অ্র্র্য ভ্রমণ অ্র্ভজ্ঞত্া প্রদার্ করমি, অ্র্যর্দমক এটি র্াত্রীমদর জর্য জায়গা িৃর্ি 
করমে, খর্ ামর্ র্াত্রীরা COVID-19 মহামার্রর িমময় এিং পমর আরও র্র্রাপমদ এিং িুষু্ঠভামি 
চলাচল করমত্ পারমি।"  
  
র্তু্র্ আগমর্ ও প্রস্থার্ হমলর উমদ্বাধর্ 2018 িামলর খফ্ব্রুয়ার্র মামি র্তু্র্ টার্মনর্াল B পার্কন ং 
গযামরজ, 2018 র্ডমিম্বমর টার্মনর্াল B-খত্ প্রর্থম র্তু্র্ খগট ও কর্মকািন এিং অ্মক্টািমর টার্মনর্াল 
C-খত্ প্রর্থম র্তু্র্ খগট ও কর্মকািন 2019 িামলর উমদ্বাধমর্র পর্থমক অ্র্ুিরণ কমর।  
  
র্তুর্ টাবমনর্াল B-এর অবভজ্ঞতা  
আজমকর উমদ্বাধমর্র মাধযমম লামগায়ার্দনয়ার টার্মনর্াল B-খত্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ িমূ্পণনরুমপ একটি 
র্ভন্নধমী র্াত্ায়াত্ অ্র্ভজ্ঞত্া হমি। র্তু্র্ টার্মনর্াল B-এর প্রস্থামর্র স্তরটি র্াটকীয়ভামি িড় এিং 
75টি পৃর্থক খচক-ইর্ র্কয়স্ক এিং একটি খকন্দ্রীয় ওভারিাইজ িযাগ খচক ইর্ খস্টশর্িহ চারটি 
খচক-ইর্ আইলযান্ড অ্ফ্ার কমর। খি ামর্ র্র্রাপত্তা র্াচাইময়র জর্য র্ত্র্ গুণ জায়গা র্র্ময় 16টি 
র্র্র্দনষ্ট র্র্রাপত্তা লাইর্ রময়মে। ট্রান্সমপাটন  র্ির্কউর্রটি অ্যাডর্মর্র্মিশর্ (Transportation Security 
Administration, TSA) িার্রিি ডায়র্ার্মক িাইমর্জ র্াত্রী অ্মপক্ষার িময় প্রদশনর্ কমর এিং র্াত্রী 
চার্হদার উপর র্ভর্ত্ত কমর িার্রিি অ্ঞ্চল িমন্বয় করমত্ পামর।  
  
লামগায়ার্দনয়ার র্তু্র্ টার্মনর্াল B-খত্ র্ির্কউর্রটি র্ির্র্ং-এ রময়মে র্াত্রীমদর র্র্রাপত্তা অ্গ্রার্ধকার 
খদওয়ার িময় র্ির্র্ং েরার্ন্বত্ করার র্ত্র্টি অ্ত্যাধুর্র্ক প্রর্রু্ি িযিস্থা। খচক িযামগজ একটি কৃর্ত্রম 
িুর্িমত্তা র্ভর্ত্তক, খরািটিক িহায়ত্া িরু্িধা র্িমস্টম র্া দ্রুত্ িমিযা িমাধার্ এিং উচ্চ ঝুুঁ র্কর 



 

 

িযামগজগুমলা আরও গভীরভামি পর্নমিক্ষমণর জর্য দক্ষত্ার িামর্থ খিমে খফ্লমত্ পামর। িযামগজ িহর্ 
করা র্াত্রীরা একটি র্তু্র্ স্বয়ংর্ক্রয় র্ির্ র্িমকাময়র্ন্সং এিং পুর্রুিার র্িমস্টম লক্ষয করমি র্ র্ 
ত্ারা TSA খচক পময়মের খভত্র র্দময় র্ামি। র্তু্র্ ির্ড র্ির্র্ং এিং খমটাল শর্াি করার 
িরঞ্জামগুমলা হমলা িযিহারকারী িান্ধি, এ ামর্ িৃহত্তরভামি িীর্র্ংময়র জায়গা আমে র্ার ফ্মল 
মার্থার উপর র্দময় হাত্ উুঁচু করার প্রময়াজর্ীয়ত্া খর্ই এিং এ ামর্ আরও িিমচময় উন্নত্ ের্ি 
িংক্রান্ত প্রর্ুর্ি রময়মে।  
  
আগমমর্র পর্নাময়, র্য়টি র্তু্র্ িড় িযামগজ কযামরামিলি িযামগজ গ্রহমণর িময় দরূে িজায় রা ার 
জর্য অ্র্ত্র্রি খস্পি অ্ফ্ার কমর।  
  
র্তু্র্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল জমুড় 17টি র্তু্র্ িড় িার্থরুম আমে র্া স্পশনহীর্, র্িংকি এিং 
হযান্ড ড্রায়ার িমর্ন্বত্ আর এগুমলা পুরামর্া খকন্দ্রীয় টার্মনর্াল ভির্ (Central Terminal 
Building)-এর তু্লর্ায় দরূে িজাময়র জর্য আরও খির্শ িুমর্াগ বত্র্র কমর।  
  
কর্ম্বেের্ে  
এই টার্মনর্ামল এ র্ র্র্উ ইয়মকন  অ্ির্স্থত্ অ্মর্ক পর্রর্চত্ িযিিািহ র্ার্া ধরমর্র কর্মিশর্মির 
খকন্দ্রস্থল হময় উঠমি। র্াত্রীমদর ফ্লাইমটর জর্য অ্মপক্ষা করার িময় ত্ামদর খকর্াকাটা ও  াওয়ার 
িযিস্থা করার জর্য, কর্মিশর্ি একটি প্রধার্ িার্ণর্জযক র্ডর্িমক্ট র্তু্র্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ হমল 
17টি খিস্ট-ইর্-ক্লাি র্রমটল,  াদয ও পার্ীময়র িুমর্াগ-িুর্িধা র্র্ময় খকন্দ্রীয় র্র্রাপত্তা িযিস্থা রা া 
হময়মে। র্র্উ ইয়মকন র ফু্ড খলমজন্ড এর্ল জাদার, খশফ্ মাকন  ফ্রগওয়ার্-এর র্তু্র্ মালমির্র র্িট 
খরসু্টমরে, জরু্র্য়মরর র্চজমকক, ব্রুকর্লর্ র্ডর্ার, র্র্থঙ্ক কর্ফ্, টর্র্ + খির্র্ এর  াুঁটি ব্রুকর্লর্ 
র্পৎজা, র্হল কার্ি, NYC-খত্ প্রর্ত্র্ষ্ঠত্ খটক্সামির আদমল িারর্ির্কউ, NYC এগমলা এিং িাউর্র খি 
শপ-এর মমত্া স্থার্ীয় পেন্দর্ীয়গুমলা স্থার্ীয়মদর এিং পর্নটকমদর র্র্উ ইয়মকন র স্বাদ প্রদার্ করমি।  
  
োিনজর্ীর্ বেল্প  
র্তু্র্ আগমর্ ওপ্রস্থার্ হমল চারটি স্থায়ী িিনজর্ীর্ র্শল্প স্থাপর্ার মাধযমম প্রাণিন্ত করা হময়মে 
খর্গুমলা লামগায়ার্দনয়া খগটওময়র িামর্থ অ্ংশীদার্রমের মাধযমম িািনজর্ীর্ র্শল্প ফ্ামন্ডর কর্মশমর্ করা 
হমচ্ছ। র্তু্র্ ফ্যার্ির্লটির জর্য র্শল্পী খজমপ খহইর্, িার্ির্ হর্র্নগ, লরা ওময়র্ এিং িারাহ এিমজ 
র্িমশষভামি র্ডজাইর্ কমর চারটি অ্ংশ বত্র্র কমরমের্ র্া মহাত্মার িামর্থ কর্থা িমল, এটি র্িস্মময়র 
এিং প্রাণশর্িমক প্রর্ত্ফ্র্লত্ কমর র্ার মাধযমম র্র্উ ইয়মকন র পর্রচয় িহর্ কমর।  
  
পবরষ্কার করা  
টার্মনর্ামলর িি এলাকা (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)-এর পর্রষ্কার 
িংক্রান্ত িমিনাচ্চ র্ীর্ত্মালা অ্র্ুিরণ কমরই পর্রষ্কার করা হমচ্ছ। িিমচময় খির্শ স্পশন করা পৃষ্ঠত্মলর 
পর্রচ্ছন্নত্ার দল অ্র্-িাইমট আমে এিং ত্ারা ব্র্যামন্ডড খভস্ট পর্রধার্ কমর খি ামর্ দার্য়ে পালর্ 
করমের্। টার্মনর্ামলর িিনত্র র্ডর্জটাল িাইমর্জ রময়মে র্া COVID-19 িম্পর্কন ত্ র্র্রাপত্তা িযিস্থামক 
প্রদশনর্ করমে, র্ার মমধয রময়মে মু  খেমক রা া, দরূে িজায় রা া িংক্রান্ত গাইমডন্স এিং  র্ র্ 
হাত্ খধায়ার জর্য মমর্ কর্রময়মদওয়া। TSA অ্র্ফ্িাররা খফ্ি মাস্ক পরমির্ এিং র্াত্রীর িযামগজ 



 

 

ধরার িময় গ্লাভি িযিহার এিং িযার্র্টিমজশর্ িম্পমকন  র্র্থার্র্থ পির্ত্ অ্র্িুরণ করমির্। আপর্ার 
খগট অ্যাপ িযিহার কমর স্পশনহীর্ ফু্ড অ্ডন ার এিং খডর্লভার্র এ ামর্ িহমজ পাওয়া র্ামি।  
  
LGP এিং িন্দর কতৃ্ন পক্ষ িিনমশষ প্রর্ুর্ি পরীক্ষা করা চার্লময় র্ামি খর্, কীভামি এ ামর্  
COVID-19 এর র্িস্তার খরাধ করা র্ায়, র্ার মমধয রময়মে SITA খচক ইর্ কাউোর এিং র্লফ্মট 
হযান্ডমরল-এর UV র্ক্লর্র্ং প্রর্ুর্ি পরীক্ষা করা।  
  
ডপাটন  অথবরটি অি বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবেনর এবিবকউটিভ বডম্বরটর, বরক কটর্ িম্বলর্, "এই 
প্রর্থম র্তু্র্ আগমর্ এিং প্রস্থার্ হমলর উমদ্বাধর্ হমলা একটি র্তু্র্ ব্র্যামন্ডর, র্িিমামর্র, 21 শত্মকর 
উপমর্াগী লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমরর জর্য গভর্নর কুওমমার দরৃ্ষ্ট প্রদার্ করার একটি িড় 
মাইলফ্লক র্া এই অ্ঞ্চমলর প্রাপয। আমরা ঠিকাদার, উপঠিকাদার এিং খকন্দ্রীয় র্র্মনাণ শ্রর্মকমদর 
ধর্যিাদ জার্াই র্ারা মহামার্রর মামঝও কাজ কমর এই অ্িামার্য ভির্টি িময়মমত্া এিং র্র্র্দনষ্ট 
িামজমট কমর র্দময়মে। আজমকর এই উমদ্বাধর্ এই অ্ঞ্চমলর একটি উজ্জ্বল প্রত্ীক হওয়া উর্চত্ র্া 
COVID-19-এর আমগ র্র্উ ইয়মকন র খর্ প্রাণশর্ি র্েল ত্া শর্িশালী অ্র্থননর্র্ত্ক পুর্রুিামরর 
িম্ভাির্ার মাধযমম আিার র্ফ্র্রময় আর্মি।"  
  
ডপাটন  অথবরটি অি বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবেনর ডিয়ারমোর্ ডকবভর্ ও'টুল িম্বলর্, "র্তু্র্ টার্মনর্াল 
B-এর আগমর্ এিং প্রস্থার্ হমলর িমার্ি আমামদর প্রর্ত্শ্রুর্ত্র প্রর্ত্র্র্র্ধে কমর খর্ ামর্ র্িিমামর্র 
ভ্রমণ অ্র্ভজ্ঞত্া র্র্র্িত্ করার জর্য িিমচময় র্র্রাপদ ভ্রমণ অ্র্ভজ্ঞত্া প্রদার্ করা িম্ভি। 
টার্মনর্ালটিমত্ রময়মে প্রশস্ত, খকন্দ্রীভূত্ খচক ইর্, অ্ত্যাধুর্র্ক র্র্রাপত্তা প্রর্ুর্ি র্া কামিনর র্দক খর্থমক 
খগট পর্নন্ত িমর্ন্বত্ হময়মে এিং আধুর্র্ক কর্মিশর্ি, খকর্াকাটা এিং র্শল্প এ ামর্ র্ুি আমে। 
LGA-এর এই গুরুেপূণন পরু্রায় কল্পর্ার মামঝ, আমরা চলমার্ COVID-19 মহামার্র কারমণ র্তু্র্ 
চযামলমঞ্জর মুম ামরু্ । আমামদর র্াত্রীমদর স্বাস্থয ও র্র্রাপত্তা আমামদর িমিনাচ্চ অ্গ্রার্ধকার র্হমিমি 
রা ার জর্য আমরা র্র্ময়ার্জত্ আর্ে।"  
  
িৃিত্তর বর্উ ইয়ম্বকন র ভির্ ও বর্মনার্ িাবর্জে কাউবিল (Building and Construction Trades 
Council of Greater New York)-এর েভাপবত, গোবর লািারম্বিরা িম্বলর্, "আজ লামগায়ার্দনয়া 
র্িমার্িন্দরমক র্িি- মামর্র, 21 শত্মকর ফ্যার্ির্লটিমত্ রূপান্তর্রত্ করার একটি িড় পদমক্ষপ। 
গভর্নর কুওমমার অ্িাধারণ খর্তৃ্মের কারমণ, আজ আমরা খর্ মাইলফ্লক স্পশন কমরর্ে ত্া প্রমাণ 
কমর খর্ র্র্উ ইয়কন  র্িগত্ 100 র্দর্ ধমর চযামলমঞ্জর মুম ামরু্  খর্থমক আমগর খচময় শর্িশালী হময় 
উমঠ আিমি। িড় আকামরর িরকার্র অ্িকাঠামমা প্রকল্প হমি র্ার ফ্মল র্র্উ ইয়কন াররা কামজ র্ফ্মর 
আিমি এিং র্ির্ডং খট্রডামিনর িদিযরা ত্ামদর দক্ষত্া িযিহার কমর অ্ত্যাধুর্র্ক অ্িকাঠামমা 
র্র্মনামণর জর্য প্রস্তুত্ র্থাকমি। লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দর রূপান্তমর িযয় হওয়া প্রর্ত্ ডলার োলা হমি 
মধযর্িত্তমদর কমনিংস্থার্ বত্র্র করার জর্য ও র্র্উ ইয়কন  খর্র্ র্িিমমঞ্চ খর্ত্া র্হমিমি অ্িস্থার্ কমর 
খি জর্য।"  
  
ডমবরবডয়াম র্থন আম্বমবরকার ডিয়ারমোর্ এিং লাম্বগায়াবদন য়া ডগটওম্বয় পাটন র্ার ডিাম্বডন র 
ডিয়ারমোর্ ডজর্ গাবভন  িম্বলর্, "লামগায়ার্দনয়া খগটওময় পাটন র্ারমদর অ্ংশ হমত্ খপমর এিং গভর্নর 



 

 

কুওমমার িামর্থ একমত্র কাজ কমর আমরা একটি অ্ত্যাধুর্র্ক টার্মনর্াল B র্র্মনামণর পরিত্ী পদমক্ষপ 
গ্রহণ কমরর্ে খিজর্য খমর্রর্ডয়াম গর্িনত্।এই প্রকমল্প ত্ার খর্তৃ্ে অ্ত্যািশযক হময় পমড়মে। আগমর্ 
এিং প্রস্থার্ হমলর িমার্ি আমামদর র্তু্র্ ব্র্যামন্ডর একটি টার্মনর্াল B-এর কাোকার্ে র্র্ময় এমিমে 
র্া র্াত্রীমদর একটি র্প্রর্ময়ার, মিৃণ এিং দক্ষ ভ্রমণ অ্র্ভজ্ঞত্া প্রদার্ করমি এিং র্র্উ ইয়কন  আিমল 
র্ক র্দমত্ পামর ত্ার একটি খিরা প্রর্ত্ফ্লর্ এটি।"  
  
বভর্ম্বটজ এয়ারম্বপাটন  গ্রুম্বপর ডিয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া জজন  ডকবে িম্বলর্, "র্র্উ 
ইয়মকন র অ্র্যত্ম গুরুেপূণন প্রমিশদ্বার এিং মার্কন র্ র্িমার্ অ্িকাঠামমার একটি গুরুেপূণন অ্ংমশর 
এরূপ উন্নয়র্ একটি মাইলফ্লক র্া আমামদর ির্ির্লত্ প্রমচষ্টামক একটি গুরুেপূণন পদমক্ষপ র্হমিমি 
উপস্থাপর্ কমরমে। ইকুইটি ইর্মভস্টর, র্লড খডমভলপার এিং লামগায়ার্দনয়া খগটওময় পাটন র্ারমদর 
মযামর্জার র্হমিমি, খপাটন  অ্র্থর্রটি অ্ি র্র্উ ইয়কন  ও র্র্উ জার্িনর পাশাপার্শ টার্মনর্াল B-এর 
র্রমডমভলপমমে ও মযামর্জমমে পর্রচালর্া করা এটি একটি িিার্জর্ক র্িষয় হময় দাুঁর্ড়ময়মে।"  
  
লাম্বগায়াবদন য়া ডগটওম্বয় পাটন র্ারম্বদর প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া সু্টয়াটন  বস্টভে িম্বলর্, "আমরা 
আমামদর র্াত্রীমদর ব্র্যান্ড র্র্উ টার্মনর্াল B-এর মাধযমম ভ্রমণ করার জর্য আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল 
 ুলমত্ খপমর খরামার্ঞ্চত্। খকউ এই ধরমর্র চযামলর্ঞ্জং এিং অ্র্র্র্িত্ িমময় এটি খশষ এিং খ ালার 
র্িষময় প্রত্যার্শ র্েল র্া। র্কন্তু র্র্উ ইয়কন াররা এই চযামলঞ্জ জয় করমে এিং এর জর্য আমরা 
আরও শর্িশালী হি। খর্ভামি আমরা ভ্রমণ করর্ে ত্া পর্রিত্ন র্ করা হময়মে এিং আমরা একটি 
র্তু্র্ ব্র্যামন্ডর টার্মনর্াল B বত্র্র করমত্ প্রর্ত্শ্রুর্ত্িি র্ার মামঝ একটি উদ্ভাির্ী র্কশা এিং একটি 
িযর্ত্ক্রমী অ্র্ত্র্র্থ অ্র্ভজ্ঞত্া অ্ন্তভুন ি আমে, এোড়াও আমামদর র্াত্রীমদর জর্য িমিনাচ্চ স্তমরর 
র্র্রাপত্তা িজায় রা া হময়মে। র্র্উ ইয়কন ারমদর গিন করার মমত্া টার্মনর্াল B-খক একটি খগটওময় 
র্হমিমি প্রস্তুত্ করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা এিং এই প্রকমল্প িন্দর কতৃ্ন পক্ষ, ভার্মটজ 
এয়ারমপাটন  গ্রুপ, খমর্রর্ডয়াম এিং র্স্কর্স্কার মমত্া আমামদর অ্ংশীদারমদর প্রর্ত্ কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ 
করর্ে।"  
  
স্কার্স্কা USA-এর ডপ্রবেম্বডে এিং প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া বরিাডন  ডকম্বর্বড িম্বলর্, "আজ 
লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমরর র্িিমামর্র ফ্যার্ির্লটিমত্ রূপান্তমরর একটি িড় টার্র্নং পময়ে র্া র্র্ময় 
র্র্উ ইয়কন াররা গিন করমত্ পামর। কীভামি আমরা একর্িংশ শত্াব্দীর জর্য র্িমার্িন্দর র্র্মনাণ 
করমত্ একটি িামর্গ্রক পরু্রায় কল্পর্া করমত্ পার্র র্তু্র্ টার্মনর্াল B ত্ারই প্রর্ত্র্র্র্ধে কমর। 
স্কার্স্কা আমামদর গুরুেপূণন আঞ্চর্লক অ্িকাঠামমার প্রর্ত্ গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকামরর জর্য এিং এই 
অ্ভাির্ীয় প্রকল্প - র্া আজ অ্ির্ধ স্কার্স্কার িিনিৃহৎ প্রকল্প ত্া িাস্তিায়র্ করার িুমর্ামগর জর্য 
কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ কমরমের্।"  
  
পািবলক আটন  ফাম্বের বডম্বরটর ও বিফ বকউম্বরটর বর্ম্বকালাে িাউম্বম িম্বলর্, "লামগায়ার্দনয়ার 
টার্মনর্াল B-খত্ স্থায়ী র্শল্প কার্নক্রম র্িমির িিমচময় উচ্চার্ভলাষী এিং এই অ্িামার্য র্তু্র্ উমদযাম 
র্র্উ ইয়মকন র িৃজর্শীল খচত্র্ামক ধারণ কমরমে। টার্মনর্ামল খোকার মুহূত্ন  খর্থমক এটি পর্রষ্কার খর্, 
র্শল্পটি র্ির্ডংময়র ফ্যার্ব্র্মকই অ্ন্তর্র্নর্হত্। এিি স্থাপর্া আমামদরমক বির্িকভাি িম্পন্ন আিমহর শহর 



 

 

র্হমিমি প্রর্ত্ফ্র্লত্ কমর এিং র্র্উ ইয়মকন র অ্র্যত্ম এই গুরুেপূণন অ্িকাঠামমা প্রকল্প এই প্রজন্মমক 
রূপান্তর্রত্ কমর র্তু্র্ র্ুগান্তকারী র্াগর্রমকর এক খপ্ররণা র্হমিমি তু্মল ধরমে।"  
  
লাম্বগায়াবদন য়া পরু্ঃউন্নয়র্ পবরকল্পর্া  
2015 িামল গভর্নর কুওমমা প্রর্থম লামগায়ার্দনয়া এয়ারমপামটন র িামর্গ্রক পুর্ঃউন্নয়মর্র লক্ষয খ াষণা 
কমরর্েমলর্। ত্ার পর্রকল্পর্ায়, িমগ্র র্তু্র্ LGA র্িি মামর্র, 21 শত্াব্দীর র্াত্রী পর্রিহমর্র 
অ্র্ভজ্ঞত্া র্দমি খর্ ামর্ র্থাকমি আধুর্র্ক কাস্টমার িরঞ্জাম, আধুর্র্ক স্থযাপত্য, আরও প্রশস্ত খগট 
এলাকা এিং একীভূত্ টার্মনর্াল র্িমস্টম। 8 র্ির্লয়র্ মার্কন র্ ডলামরর প্রকল্প, র্ার দইু-তৃ্ত্ীয়াংশ 
খিিরকার্র অ্র্থনায়র্ এিং িত্ন মার্ র্াত্রীমদর র্ফ্ এর মাধযমম িংগৃহীত্ হয়, চার িের আমগ 2016 
িামলর এই িিামহ ত্ার র্ভর্ত্ত প্রস্তর উমন্মার্চত্ হয়।  
  
2018 িামলর খফ্ব্রুয়ার্র মামি, 3,000টিরও খির্শ স্থামর্ টার্মনর্াল B-এর পার্কন ং গযামরজ উমদ্বাধর্ 
করা হয় এিং খি ামর্ উিার, র্লফ্ট এিং অ্র্যার্য ভাড়ায় চার্লত্ পর্রমষিা খদওয়া গার্ড়র জর্য 
একটি র্র্মির্দত্ স্থার্ রা া হয়। 2018 র্ডমিম্বর মামি প্রর্থম 18টি র্তু্র্ খগট এিং টার্মনর্াল B-খত্ 
প্রর্থম র্তু্র্ কর্মকািন চাল ুকরা হয়। 17টি র্তু্র্ খগটিহ টার্মনর্াল B-এর র্দ্বত্ীয় র্তু্র্ কর্মকািনটি 
এই িেমরর খশমষই চালু হমি। 2019 িামলর অ্মক্টািমর গভর্নর র্িমার্িন্দমরর পূিন র্দমক খডল্টা 
এয়ার লাইমন্সর র্তু্র্ টার্মনর্াল C-এ প্রর্থম র্তু্র্ কর্মকািন এিং িাত্টি র্তু্র্ খগট খ ামলর্। 
টার্মনর্াল C-এ একটি আধুর্র্ক আগমর্ এিং প্রস্থার্ হল 2022 িামলর মমধয  ুলমি খর্ ামর্ র্ির্ভন্ন 
ধামপ আরও র্ত্র্টি অ্র্ত্র্রি কর্মকািন খ ালা হমি।  
  
এোড়াও গত্ িেমরর অ্মক্টািমর, খপাটন  অ্র্থর্রটির খিাডন  অ্ি কর্মশর্াররা র্তু্র্ এয়ারমট্রর্ LGA 
উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় ত্হর্িলমক আর্ুষ্ঠার্র্কভামি অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ কমরর্েল র্া এ র্ও 
খফ্ডামরল এর্ভময়শর্ অ্যাডর্মর্র্মিশর্ (Federal Aviation Administration FAA)-এর স্বাধীর্ 
পর্রমিশ পর্নামলাচর্ার িমার্ির অ্মপক্ষায় আমে। গভর্নর কুওমমার মূল িহায়ত্ায় দী ন প্রত্ীর্ক্ষত্ 
এয়ারমট্রইর্ LGA র্তু্র্ র্িিমামর্র লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমর জায়গা কমর খর্ওয়ার িঠিক পমর্থ 
রময়মে র্া খরল িংমর্াগ োড়া আর একমাত্র পিূন উপকূমলর র্িমার্িন্দর হমি র্া। এয়ারমট্রইর্ LGA 
র্িমার্িন্দরমক উইমলটি পময়মে একটি র্তু্র্ খস্টশমর্র িামর্থ িংর্ুি করমি এিং র্াত্রীমদর গার্ড় 
খর্থমক র্ার্মময় র্দময় অ্র্ির্চ্ছন্নভামি র্ার্জট, র্গ্রর্হাউি গযাি র্র্গনমর্ এিং দষূণ হ্রাি করমি।  
 
িমিনাপর্র, লামগায়ার্দনয়ার প্রকল্প খমাট 10 র্ির্লয়র্ মার্কন র্ ডলার মূমলযর প্রত্যক্ষ অ্র্থননর্র্ত্ক কমনকাণ্ড 
এিং প্রকমল্পর পুমরা িময় জমুড় 2.5 র্ির্লয়র্ মার্কন র্ ডলার খিত্র্ র্হিাি বত্র্র করমি িমল আশা 
করা হমচ্ছ। র্তু্র্ টার্মনর্াল B আগমর্ ও প্রস্থার্ হমলর উমদ্বাধমর্র িামর্থ িামর্থই, প্রত্যর্য়ত্ িং যাল ু 
ও র্ারী মার্লকার্াধীর্ িযিিা িা MWBE-এর িামর্থ লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমরর চুর্ি এ র্ 1.4 
র্ির্লয়র্ মার্কন র্ ডলার োর্ড়ময় খগমে। আজ অ্ির্ধ, এই প্রকল্প গভর্নর কুওমমার 30 শত্াংশ 
MWBE অ্ংশগ্রহমণর লক্ষযমাত্রা পূরণ কমরমের্।  
গভর্নর কুওমমার একটি িমগ্র র্তু্র্ LGA-এর স্বপ্ন িাস্তিায়মর্, িন্দর কতৃ্ন পক্ষ স্থার্ীয় র্র্িনার্চত্ 
কমনচারী, খস্টকমহাডার এিং কুইন্স অ্র্ধিািীমদর িামর্থ হামত্ হাত্ র্মর্লময় কাজ করমের্ র্ামত্ স্থার্ীয় 
িযিিা প্রর্ত্ষ্ঠার্, (MWBE) িমূহ এিং চাকুর্র প্রার্থীরা লামগায়ার্দনয়া র্িমার্িন্দমরর পুর্ঃউন্নয়র্ এিং 



 

 

অ্র্থননর্র্ত্ক প্রিৃর্ির অ্ংশ র্হমিমি র্তু্র্ িুমর্ামগর িুর্িধা গ্রহণ করমত্ পামর। প্রকমল্পর শুরু খর্থমক 
560 র্মর্লয়র্ ডলামরর খির্শ চুর্ির কাজ কুইন্স র্ভর্ত্তক স্থার্ীয় িযিিায়ীমদর প্রদার্ করা হয়।  
  
2019-িামলর এর্প্রল মামি গভর্নর কুওমমা দটুি কর্মউর্র্টি র্ভর্ত্তক িংস্থার িামর্থ অ্ংশীদার্রমের 
র্ভর্ত্তমত্ র্তু্র্ কাউর্ন্সল ফ্র এয়ারমপাটন  অ্পারচুর্র্টি (Council for Airport Opportunity, CAO) 
অ্র্ফ্ি উমদ্বাধর্ করার খ াষণা খদর্। CAO অ্লাভজর্ক িংস্থাটি কুইর্মির িং যাল  ুএিং 
িুর্িধাির্ঞ্চত্ িার্িন্দামদর জর্য এয়ারমপাটন  িংর্িষ্ট কমনিংস্থার্ এিং কমনর্র্ময়ামগর পর্রমষিা প্রদার্ কমর 
র্থামক। 2019 িামলর র্ডমিম্বর মামি পামনামর্ে লামগায়ার্দনয়া র্রমডমভলপমমে অ্র্ফ্ি কুইমন্স িং যাল ু 
ও র্পর্েময় পরা িার্িন্দামদর জর্য র্িমার্িন্দর িংক্রান্ত র্র্ময়াগ ও চাকর্রর খেিমমে পর্রমষিা 
জর্িাধারমণর জর্য  ুমল খদয়।  
  
খপাটন  অ্র্থর্রটি অ্ি র্র্উ ইয়কন  ও র্র্উ জার্িন, কুইমন্সর ভাগর্ কমলজ অ্ি অ্যামরার্টিকি ও 
খটকমর্ালর্জর িামর্থ চুর্িিি হময়মে এিং এই কমলমজ পড়ার জর্য স্থার্ীয় কর্মউর্র্টির র্শক্ষার্থীমদর 
জর্য 11টি পূণন টিউশর্ িৃর্ত্ত প্রদার্ কমরমে। লামগায়ার্দনয়া র্রমডমভলপমমে খপ্রাগ্রামও কুইন্স পাির্লক 
লাইমব্র্র্রর িামর্থ চুর্িিি হময়মে র্ারা স্থার্ীয় মধযর্িত্ত র্শক্ষার্থীমদর জর্য র্িজ্ঞার্, প্রর্ুর্ি, প্রমকৌশল ও 
গর্ণত্ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) র্িষময় একটি 
এডুমকশর্ খপ্রাগ্রাম প্রদার্ করমে এিং এ র্ এটির র্দ্বত্ীয় িেমরর কার্নক্রম চলমে।  
  
র্তু্র্ এই িমর্ন্বত্ র্িমার্ িন্দরটি হমচ্ছ 21 শত্মকর র্াত্রী অ্র্ভজ্ঞত্া িম্পন্ন র্া র্র্উ ইয়মকন র 
িার্িন্দারা পাওয়ার খর্াগয এিং এটির র্র্মনাণ কাজ চমলমে আমগর িন্দমরর র্ািত্ীয় কার্নক্রম িচল 
খরম ই। র্তু্র্ ফ্যার্ির্লটিগুর্ল িম্পন্ন হওয়ায় পরুমর্া ফ্যার্ির্লটিগুমলা খভমঙ্গ খফ্লা হয় এিং এটি 
র্র্র্িত্ করা হময়মে র্িমার্িন্দরটি ক মর্া ত্ার িক্ষমত্া হারামি র্া। এমর্র্ক র্র্মনামণর িমময়ও, 
লামগায়ার্দনয়া র্াত্রী পর্রিহমর্র িং যার র্তু্র্ খরকডন  কমর চমলমে। র্িমার্িন্দমরর 12টি িযস্তত্ম 
র্দমর্র মমধয আটটি খরকডন  হময়মে গত্ গ্রীমে র্ র্ টার্মনর্াল এিং িড়মকর কাজ ত্ার র্র্মনাণ 
কামজর শীষন পর্নাময় র্েল। 2019 িামল, লামগায়ার্দনয়া 31 র্মর্লয়র্ র্াত্রীমক খিিা র্দময়মে র্া আমগর 
িের অ্র্থনাৎ 2018 িামলর র্াত্রীর পর্রমামণর খচময় 3.1 শত্াংশ িরৃ্ি খপময়মে।  
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